
 

 

 

 

 

  استعمـــــــال الزمــــــن 

م2220 –م 1202السنة الجامعية   

 

ليسانس الثــانيــة السنــــــة   

النشاط البدني الرياضي التربويتخصص:   

 السداســـــــــــــي الثالث
 

 
 

 

 



 

 معهد التربية البدنية و الرياضية

  التربية البدنية و الرياضية قسم:

      علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية ميدان:

 

 03-02 -01: فوج األفواج               التربوي الرياضي البدني النشاط: التخصص     ليسانس الثانية: السنة المستوى الدراسي
 

 /           األيـام

 التوقيـت
 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 00سا:11 –سا 10
 00سا:12 –سا 11

 

 سا17 -سا  15 00سا:15  -سا   13

 األحــد

 محاضرة

 النمو علم النفس 

 عن بعد

 د. كحلي

 محاضرة

 ميكانيك حيوية

 A4قاعة 

 د.مداني

 محاضرة

 نظريات تربوية

 عن بعد

 أ. د. بن قناب

 محاضرة

 طرائق التدريس

 A7قاعة 

 أ.د. بوراس

 أعمال تطبيقية

 ليةا. شرارة العد 01فوج   الجيدو

 د. جغدم  02بيداغوجية التطبيقية  فوج  

 د. بيطار        03الكرة اليد  فوج 

 أعمال تطبيقية

 د. جغدم  01بيداغوجية التطبيقية  فوج  

 ليةا. شرارة العد  02فوج   الجيدو

 د. بن صابر   03ثقافة بدنية      فوج 

 االثنيــن

 سا17 -سا  15 00سا:15  -سا   13 00سا:12 –سا 11 00سا:11 –سا 10 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 أعمال موجهة

 A7قاعة  01فوج  ميكانيك حيوية  

 د. جديد

 A8قاعة  02فوج  طرائق التدريس

 د. بوراسأ.

 أعمال موجهة

قاعة  01فوج  طرائق التدريس

A7 

 د. بوراسأ.

قاعة  02فوج  ميكانيك حيوية

A8 

 د جديد

 أعمال موجهة

 03فوج  طرائق التدريس

 A7قاعة 

 د. بوراسأ.

 أعمال موجهة

قاعة  03فوج ميكانيك حيوية 

A7 

 د. جديد

  

 الثـالثــاء

 سا30::16 -سا  15 30سا:15  -سا   13 00سا:12 –سا 11 30سا:11 –سا 10 سا10 – 03سا:09 30سا:09 –سا 08

 أعمال تطبيقية

 01بيداغوجية التطبيقية فوج 

 د. جغدم

 أعمال تطبيقية

 02فوج   بيداغوجية التطبيقية

 د. جغدم

 أعمال تطبيقية

 03فوج   بيداغوجية التطبيقية

 د. جغدم
 

 أعمال تطبيقية

 بيطارد.         01الكرة اليد  فوج 

 د. بن صابر   02ثقافة بدنية      فوج 

 ليةا. شرارة العد 03فوج  الجيدو

 أعمال تطبيقية

 د. بن صابر   01ثقافة بدنية   فوج 

 د. بيطار      02الكرة اليد  فوج 

 د. جغدم   03فوج   بيداغوجية التطبيقية

 األربعــاء

 سا17 -سا  15 00سا:15  -سا   13 00سا:12 –سا 11 00سا:11 –سا 10 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

 محاضرة

 اإلحصاء الوصفي

 A6قاعة 

 غزالد.

 محاضرة

 ثقافة بدنية

 A6قاعة 

 د. بن صابر

 (1/15)  محاضرة

 الجيدو /الكرة اليد 

 A6قاعة 

 د.بيطار/بلقاضي

 

 محاضرة

 علم االجتماع الرياضي

 عن بعد

 أ.د. بلكبيش

 محاضرة

 العولمةرياضي و  نشاط بدني 

 عن بعد

 أ.د. بلكبيش

 الخميــس

 سا17 -سا  15 00سا:15  -سا   13 00سا:12 –سا 11 00سا:11 –سا 10 سا10 – 00سا:09 00سا:09 –سا 08

  

 
      

 .2021اكتوبر  17انطالق الدراسة يوم  -      : مالحظة

 .برنامج قاعة المعلن عنها يجب احترام  -

 الثالثاستعمـال الزمـن السداسـي 
 م2202 – م1202: السنة الجامعية

 


